
BDI přináší úsporná řešení pro automobilový 
podnik
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Další informace týkající se renovace zařízení a dalších řešení společnosti BDI vám poskytne místní 
pobočka BDI. 

Michiganská automobilka vyřazovala použité hnací hřídele nebo se snažila nahradit 
jisté části namontovaných hřídelí na vysokozdvižných vozících, protože byly na 
koncích úplně opotřebované. Při koupi nových zaplatil podnik přibližně 1 700 USD 
za každý hnací hřídel a dodací lhůta trvala šest týdnů. V závodě bylo téměř tucet 
opotřebovaných hnacích hřídelů zapadlých prachem a několik nových uložených ve 
skladu. (Závod kupoval cca 100 nových hnacích hřídelů ročně.)

Společnost BDI se obrátila na servisního technika s návrhem renovovat 
opotřebované hnací hřídele. BDI dala hřídele vyčistit a dotáhnout a nahradit 
všechny volné či opotřebované součástky. Opotřebovaný uretanový kotouč na konci 
hnacího hřídele bylo možné přetavit a hnací hřídel byl opět jako nový, připravený na 
reinstalaci. 

Problém:

Řešení:

Snazší cesta k úspěchu:

Renovace každého hnacího hřídele stála závod 718,75 USD. BDI renovovala zatím 
celkem 88 kusů, přičemž v roce 2012 celkově ušetřila 85 250 USD! Renovovaný 
hřídel lze navíc dodat do týdne, čímž se výrazně sníží dodací lhůta a množství 
náhradních hřídelů odložených ve skladu.

Společnost BDI šetří peníze zákazníkům na celém světě díky nabídce řešení při 
obnově hnacích hřídelů.

Další případy, kdy zákazníci BDI ušetřili:

Uhelný důl na severovýchodě USA: přibližně 140 000 USD ročně díky společnosti 
BDI, která renovovala hnací hřídele a výrobní zařízení

Kovozpracující podnik na středozápadě USA: 3 104 USD za jediný renovovaný 
hnací hřídel

Snazší cesta k úspěchu



Adhesives / Sealants / Lubricants
Bearings

Chains / Sprockets
Filters

Gearboxes
Motors & Drives

Hydraulic / Pneumatic

Industrial Supplies / Safety
Linear Motion
Mechanical Power 
Transmission 
Retaining / Locking Devices
Material Handling
O-rings & Seals

Belt Survey
Evaluate and optimize your conveyor components.
Identify problem applications and upgrade 
material specifications to increase uptime 
andreduce premature failures.

Documented Cost Savings
Recommend products with longer life to produce 
documented cost savings.

Energy Savings
Reduce your carbon footprint and your operational 
costs with best practices on energy savings.

Repairs
Our repair services include bearings, ball screws, 
conveyor belts, cylinders, electric motors, gear 
boxes, servo valves, trolley chains, fabrications, 
component rebuilds and more.

Inventory Optimization & Management
Reduce your costs with product standardization to 
eliminate duplicate inventory.

National Accounts Program
Our National Accounts group includes expertise 
in database management, business plan 
development, project management and bid 
proposal preparation.

OEM Interchange
We can help you convert OEM components to off-
the-shelf substitutes at considerable savings, with 
no sacrifice in quality.

On-Site Training
Seminars include: conveyor belting, speed 
reducers, maintenance tools and procedures, new 
technology introduction, and customized learning 
programs.

Services

Products
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